
Przygotowaliśmy dla Was wyszukane w Internecie ciekawostki o koniach
Miłego czytania

• Źrebię przychodzi na świat z jedną parą mlecznych siekaczy w górnej szczęce i
jedną w dolnej

• Dorosły koń ma czterdzieści zębów.
• Średnia długość życia konia pełnej krwi angielskiej wynosi około dwudziestu 

lat, a koni półkrwi nieco więcej
• Koń rekordzista żył 62 lata (1760-1822) i miał na imię Old Billy.
• Koniom wystarcza niespełna trzy godziny snu na dobę.
• Klacze karmiące rozpoznają swoje źrebięta po zapachu.
• Ponad 90% wyźrebień ma miejsce w środku nocy.
• Ciąża trwa 340 - 350 dni.
• Konie uczestniczące w wyścigach płaskich przekraczają w galopie prędkość 48

km/godz.
• Według najnowszych danych na świecie istnieje dwieście siedem ras koni. 

Siedemdziesiąt sześć to małe konie i kuce, trzydzieści sześć - konie robocze, a 
pozostałe sto cztery to konie wierzchowe.

• Najmniejszy przedstawiciel rasy falabella mierzył w kłębie 37,5 cm
• Pierwsze doniesienia na temat trenowania koni do biegów pochodzą z 

Bliskiego Wschodu i datują się na blisko 3400 lat wstecz.
• Wyścigi koni pod jeźdźcami siedzącymi na oklep zapoczątkowano w Grecji 

blisko 2700 lat temu.
• Przed 1900 laty w Imperium Rzymskim rozgrywano aż sto gonitw dziennie.
• Starożytni Grecy i Rzymianie jeździli konno na oklep.
• W Europie strzemiona upowszechniły się około VIII wieku naszej ery.
• Uszami konia porusza aż 16 mięśni, dzięki czemu każde ucho może obrócić się

o prawie 180 stopni
• Koń ma szczególnie duże gałki oczne - dwa razy większe niż ludzkie, większe 

nawet niż oczy słonia i wieloryba!
• Konie na swobodzie poświęcają na żerowanie aż szesnaście godzin w ciągu 

doby.
• Charakterystyczne cechy przewodu pokarmowego konia to mały żołądek 

i brak odruchu wymiotnego
• Optymalna temperatura w stajni powinna wynosić zimą około 8 stopni, a latem

nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza.
• Najwyższym i najcięższym koniem był wałach Sampson. Koń urodzony 

w 1846 r. miał 2,19 cm wysokości. Ważył około 1520 kg.
• Konie wyścigowe przebywają w cwale dystans 1km w 55s i szybciej
• Najlepsze okazy koni inochódzkich prebiegają 1 milę ang.(1609m) w ciągu 

1min 35s
• Dojrzałość płciową koń osiąga w ciągu 12-18 miesięcy,do rozpłodu używany 



w 3 roku, pełny rozwój organizmu następuje w 5-6 roku
• Koń może się urodzić z maścią siwą tylko wtedy, gdy jedno z rodziców było 

siwe
• Konie, które lekko podszczypują się wzajemnie, są zwykle dobrymi 

przyjaciółmi. Jest to jedno z zachowań społecznych koni, związane 
z wzajemnym pielęgnowaniem sierści i skóry

• Najszybszymi końmi na świecie są konie rasy pełnej krwi angielskiej
• Barwa sierści pokrywającej ciało konia wraz z barwą grzywy i ogona są 

uwarunkowane genetycznie
• Poważne wady budowy prowadzą do wcześniejszego zużycia ścięgien 

i stawów
• Gwałtowne uderzanie konia ogonem oznacza strach i złe samopoczucie
• Nazwa rasy quarter-horse wzięła się od nazwy wyścigów konnych, bardzo 

popularnych wśród pierwszych amerykańskich imigrantów; najczęściej 
odbywały się one na dystansie ćwierci mili (ok.400 m, ang. quarter = ćwierć)

• Konie jedzą kasztany; w przeszłości były stosowane także jako lekarstwo
• Dawni rycerze na lewym boku nosili miecz, który przeszkadzałby, gdyby 

wsiadali na konia z prawej strony; przyzwyczajenie z czasem stało się tradycją 
i do dziś wsiadamy na konia z lewej strony

• Hipologią nazywamy naukę o koniach
• Inochód jest to krok konia polegający na tym, że zwierzę wyrzuca najpierw 

obie prawe, a potem obie lewe nogi
• Konie w stadzie nigdy nie śpią wszystkie; zawsze przynajmniej jeden koń 

czuwa i alarmuje pozostałe zwierzęta w razie niebezpieczeństwa
• Dawniej masywne konie pociągowe nazywano karosjerami
• Wałachem nazywamy ogiera po kastracji
• Mniejsze konie są z reguły bardziej wytrzymałe i odporne

Źródło:  http://www.stajniaiskra.pl/art/1241/czy-wiesz-ze.html

Najpiękniejsze i najrzadsze konie świata

1. Koń achał-tekiński

http://www.stajniaiskra.pl/art/1241/czy-wiesz-ze.html


2. Mieszaniec fryzyjski

3. Knapstrub



4. Niemiecki Black Forest

5. Niebieski Roan Gypsy Vaner



6. The Chocolate Silver Dapple Pinto

7. Fryzyjsko-cygański




